
ขั�นตอนการดาํเนินงาน  :  สําหรับศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. 
รอบที� 1/2555  อายุไม่เกนิ 60 ปี  :  รับสมคัรระหว่างวนัที� 1 ตุลาคม  – 30 พฤศจิกายน 2554 

 

ลาํดบั รายการ ระยะเวลาดาํเนินการ หมายเหตุ 

1 รับสมคัรสมาชิก ตรวจสอบคุณสมบตัิและหลกัฐาน รับเงินค่าสมคัร ค่าบาํรุง 
และเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ 

1 ต.ค. - 30  พ.ย. 2554  

2 บนัทึกขอ้มลูรายบุคคลลงโปรแกรมฌาปนกิจสงเคราะห์ 1 ต.ค. - 15  ธ.ค. 2554  

3 ศูนยฯ์ ส่งหนงัสือยืนยนัขอ้มลูสมาชิกมายงัสมาคม ทาง fsct.ifsct@gmail.com 1 - 20  ธ.ค. 2554  

4 ศูนยฯ์ โอนเงินค่าสมคัร ค่าบาํรุงรายปี และเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหนา้ ใหส้มาคมฯ  ดงันี<  
 

     **  ค่าสมคัรและค่าบาํรุงรายปี   เกบ็ไวท้ี@ศูนยฯ์  20  บาท   ส่ง  สส.ชสอ.  20  บาท 
     **  เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้  เกบ็ไวท้ี@ศูนยฯ์  2,100  บาท   ส่ง  สส.ชสอ.  900  บาท 
     **  สรุปศูนยฯ์ ตอ้งส่งเงินใหส้มาคมฯ  รวมเป็นเงนิ  920  บาทต่อคน 
โดยส่งสาํเนาใบโอนเงินมาทาง E-mail ของสมาคมหรือโทรสาร 0-2496-1253 

19 - 23  ธ.ค. 2554 ธ.ไทยพาณิชย ์
สาขาโฮมโปรราชพฤกษ ์

ชื@อบญัชี “สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย” 
เลขที�บัญชี  375-2-11939-9 

5 เจา้หนา้ที@สมาคมฯ ตรวจสอบทะเบียนขอ้มลูรายชื@อสมาชิก และนาํเสนอคณะกรรมการ 
ดาํเนินการสมาคมฯ พิจารณาอนุมตัิ 

21 - 25  ธ.ค. 2554  

6 สมาคมฯ ประกาศรายชื@อสมาชิกที@ผา่นการอนุมตัิการเป็นสมาชิก ทาง E-mail ของศูนยฯ์ 30  ธ.ค. 2554  
 

 หมายเหตุ   :  1.  กรณีที@ศูนยป์ระสานงานไม่ส่งเงินมายงัสมาคม ถือวา่การพิจารณาคุณสมบตัิ ยงัไม่มีผลสมบูรณ์ ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 11 ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก  
        จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ เริ@มตั<งแต่วนัที@คณะกรรมการมีมติรับเขา้เป็นสมาชิก และไดช้าํระเงินค่าสมคัร ค่าบาํรุงรายปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้
        ตามอตัราที@สมาคมกาํหนดแก่สมาคมแลว้ 

 2.  กาํหนดการอาจเปลี@ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 3.  ขณะนี<อยูร่ะหวา่งการทดลองใชโ้ปรแกรมฌาปนกิจสงเคราะห์ อาจเกิดความล่าชา้ในการเปิดใชร้ะบบ 

   4.  ติดต่อสอบถามเพิ@มเติมไดท้ี@ สส.ชสอ.  โทรศพัท ์ 0-2496-1251-2, 08-1826-1140, 08-1826-1104, 08-1917-1890  โทรสาร 0-2496-1253   
        หรือทาง  E-mail : fsct.ifsct@gmail.com 



 

 
เลขที@ 199  หมู่ที@ 2  ถนนนครอินทร์  ตาํบลบางสีทอง  อาํเภอบางกรวย  จงัหวดันนทบุรี 11130 

 

 หนังสือยนืยนัข้อมูลสมาชิก สส.ชสอ.  รอบที�  1/2555 
 

ตามที@ ศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออมทรัพย ์       จาํกดั 
ไดรั้บสมคัรสมาชิก ในรอบที@ 1/2555  (อายไุม่เกิน 60 ปี)  ระหวา่งวนัที@  1 ตุลาคม  –  30 พฤศจิกายน 2554  แลว้นั<น 
 

ศูนยป์ระสานงานไดต้รวจสอบคุณสมบติัของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยทุ์กคนแลว้  ดงันี<  
 

� เป็นสมาชิกประเภทสามญัของสหกรณ์ออมทรัพย ์
� เป็นสมาชิกประเภทสามญัของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มอาชีพ (โปรดระบุ)      
� มีสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรขา้ราชการ และสาํเนาทะเบียนบา้น 
� มีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลของรัฐ 
� มีสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บผลประโยชน์ 
� มีสาํเนาเอกสารประกอบอื@นๆ ตามที@กาํหนด เช่น ใบเปลี@ยนชื@อ นามสกุล ทะเบียนสมรส เป็นตน้ 
� มีสมาชิกสหกรณ์ที@สมคัร สส.ชสอ.  จาํนวน        คน 

 
 

ขา้พเจา้ ขอรับรองวา่ ทะเบียนสมาชิก สส.ชสอ.และเอกสารหลกัฐานของสมาชิกครบถว้นและถูกตอ้ง               
ทุกรายการดงักล่าว 

 
                  วนัที@    เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2554  

 
 

ลงชื@อ                        
   (      ) 
                              ประธานศูนยป์ระสานงาน สส.ชสอ. 

สหกรณ์ออมทรัพย ์      จาํกดั 
 
 
 

        หมายเหตุ :   ติดต่อสอบถามเพิ@มเติมไดที้@ สส.ชสอ.  โทรศพัท ์ 0-2496-1251-2, 08-1826-1140, 08-1826-1104, 
08-1917-1890  โทรสาร 0-2496-1253  หรือทาง  E-mail : fsct.ifsct@gmail.com 



 
เลขที@ 199  หมู่ที@ 2  ถนนนครอินทร์  ตาํบลบางสีทอง  อาํเภอบางกรวย  จงัหวดันนทบุรี 11130 

 

หนังสือนําส่งเงินค่าสมคัร ค่าบํารุงรายปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  รอบที�  1/2555 
 

ตามที@ ศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออมทรัพย ์       จาํกดั  
ไดรั้บสมคัรสมาชิก ในรอบที@ 1/2555  (อายไุม่เกิน 60 ปี)  ระหวา่งวนัที@ 1  ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2554  แลว้นั<น 
 

ศูนยป์ระสานงานขอแจง้จาํนวนเงินค่าสมคัร ค่าบาํรุงรายปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ในการรับสมคัร 
สส.ชสอ. รอบที@ 1/2555 ทั<งหมดดงันี<  

 

� สมาชิกสหกรณ์ที@สมคัรสมาชิก สส.ชสอ.     จาํนวน                    คน 
� ค่าสมคัรสมาชิกและค่าบาํรุงรายปี (จาํนวนคน x 40)  เป็นเงิน       บาท 
� เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ (จาํนวนคน x 3,000)  เป็นเงิน       บาท 

 
ทั<งนี<  ศูนยป์ระสานงานไดส่้งเงินให ้สส.ชสอ.โดยโอนเงินเขา้บญัชี ธนาคารไทยพาณชิย์ จํากดั(มหาชน) 

สาขาโฮมโปรราชพฤกษ์  ชื�อบัญชี “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย”  เลขที�บัญชี  375-2-11939-9  ประเภทออมทรัพย์  และส่งสาํเนาใบโอนเงินมาพร้อมกนันี<  
 
� ค่าสมคัรสมาชิกและค่าบาํรุงรายปี (จาํนวนคน x 20)   เป็นเงิน       บาท 
� เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ (จาํนวนคน x 900)   เป็นเงิน       บาท 

 
 

                 วนัที@  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2554  
 

ลงชื@อ                        
   (      ) 
                              ประธานศูนยป์ระสานงาน สส.ชสอ. 

สหกรณ์ออมทรัพย ์      จาํกดั 
 
 

        หมายเหตุ :   1. กรุณาส่งหนงัสือฉบบันี<  พร้อมสาํเนาใบโอนเงินมายงั สส.ชสอ.   ติดต่อสอบถามเพิ@มเติมไดที้@  
โทรศพัท ์0-2496-1251-2, 08-1826-1140, 08-1826-1104,08-1917-1890 โทรสาร 0-2496-1253  หรือทาง  E-mail : 
fsct.ifsct@gmail.com 


